
PROCEDURA ZGŁASZANIA ZAKŁADÓW PRODUKUJĄCYCH KOLAGEN I 

ŻELATYNĘ W CELU EKSPORTU NA RYNEK REPUBLIKI KOSTARYKI 

Zasady zatwierdzania zakładów do eksportu na rynek Republiki Kostaryki w 

odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego określa Umowa ustanawiająca 

stowarzyszenie między Unią Europejska i jej państwami członkowskimi, z jednej 

strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony ( Dz.Urz.UE.L 2012 Nr 346 z 15.12.2012, 

str. 3 -2621).  

Właściwy organ strony kostarykańskiej tj. SENASA (Servicio Nacional de Salud 

Animal) udziela zezwolenia na przywóz określonych produktów pochodzenia 

zwierzęcego, które obejmuje wymogi w zakresie przywozu i certyfikacji eksportowej. 

W chwili obecnej Polska posiada zezwolenie na eksport żelatyny (la gelatina) i 

kolagenu (colágeno). 

W celu zatwierdzenia zakładów do eksportu żelatyny i kolagenu, strona polska 

przekazuje właściwym władzom Kostaryki listę przedsiębiorstw spełniających 

odpowiednie wymogi kostarykańskie. SENASA zatwierdza zgłoszone zakłady, bez 

wcześniejszej inspekcji poszczególnych przedsiębiorstw i sporządza wykazy 

zatwierdzonych zakładów. Ww. wykazy udostępniane są publicznie na stronie 

internetowej SENASA pod linkiem http://www.senasa.go.cr/informacion/centro-de-

informacion/informacion/sgc/dca/dca-pg-02-requisitos-sanitarios-para-

importacion. 

Do eksportu na rynek Kostaryki mogą być zgłaszane jedynie te zakłady, które 

spełniają wymogi w ustalonym bilateralnie wzorze “Świadectwa zdrowia dla kolagenu 

spożywczego, w tym jadalnych osłonek kolagenowych/żelatyny eksportowanego(ej)(1)  

do Republiki Kostaryki” zamieszczonym na stronie internetowej GIW pod linkiem: 

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/kostaryka. 

W celu wpisania zakładu do wykazu zakładów uprawnionych do eksportu na rynek 

Kostaryki lub dokonania zmian we wspomnianym wykazie, powiatowy lekarz 

weterynarii (PLW) właściwy dla zakładu, którego dotyczy wpis lub aktualizacja 

wypełnia „Wniosek o aktualizację list (kolagen/żelatyna)” (załącznik do niniejszej 

procedury).  

Wypełniony przez właściwego PLW „Wniosek o aktualizację list” powinien: 

a) w polu „Właściwy Organ” - zawierać nazwę organu nadzorującego dany zakład (czyli 

właściwego PLW); 

b) w polu „Liczba dodanych” - wskazywać liczbę zakładów z danego powiatu, które 

starają się o umieszczenie na liście prowadzonej przez SENASA; 

c) w polu „Liczba usuniętych” - wskazywać liczbę zakładów z danego powiatu, które 

powinny być usunięte z listy prowadzonej przez SENASA; 

d) w polu „Liczba zmodyfikowanych” - wskazywać liczbę zakładów z danego powiatu, 

których dane powinny być zmienione na liście prowadzonej przez SENASA; 

e) w tabeli „Dodane” - uwzględniać następujące dane zakładów z danego powiatu, 

które starają się o umieszczenie na liście prowadzonej przez SENASA: 

− w kolumnie „powiat/województwo/stan*” – wskazać nazwę powiatu/województwa, 

na terenie którego zlokalizowane są dane zakłady; 

− w kolumnie „Działalność” – asortyment (kolagen i żelatyna) [w hiszpańsko-polskiej 

wersji językowej]; 
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− w kolumnie „Gatunki” – wskazać gatunki zwierząt z których zostały pozyskane 

kolagen i żelatyna [w hiszpańsko-polskiej wersji językowej]; 

f) w tabeli „Usunięte” - uwzględniać dane zakładów z danego powiatu, które powinny 

być usunięte z listy prowadzonej przez SENASA (w sposób analogiczny jak dla tabeli 

„Dodane”); 

g) w tabelach „Modyfikacje” - uwzględniać dane zakładów z danego powiatu, które 

powinny być zmienione na liście prowadzonej przez SENASA (w sposób analogiczny 

jak dla tabeli „Dodane”); 

h) zawierać imię i nazwisko właściwego PLW lub pracownika Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii upoważnionego przez PLW, jego podpis oraz pieczęć 

urzędową, umieszczone na końcu wypełnionego dokumentu. 

Prawidłowo wypełniona, podpisana i opieczętowana przez PLW papierowa wersja 

„Wniosku o aktualizację list” przekazywana jest do GLW, za pośrednictwem 

wojewódzkiego lekarza weterynarii (WLW). Skan kompletnego „Wniosku o 

aktualizację list” oraz jego wersja edytowalna powinna być przekazana w wersji 

elektronicznej na adres email: wet@wetgiw.gov.pl. WLW może sporządzić wersję 

edytowalną „Wniosku o aktualizację list” zawierającą dane zakładów zebranych z 

obszaru danego województwa (wówczas edytowalny plik powinien być nazwany 

zgodnie z nazwą tego województwa). Skany formularzy poszczególnych zakładów 

muszą być przekazywane jako osobne pliki, których nazwa powinna wskazywać 

weterynaryjny numer identyfikacyjny danego zakładu. 

Na podstawie przekazanych przez WLW formularzy, Główny Lekarz Weterynarii 

sporządza zbiorczy „Wniosek o aktualizację list” obejmujący swoim zakresem 

zgłoszenia z całej Polski. Podpisany i opieczętowany przez GLW dokument, wraz z 

gwarancją, iż zakłady w nim umieszczone spełniają wymogi zawarte w 

wynegocjowanym z Kostaryką świadectwie zdrowia, przekazywane są do SENASA. 

Zgodnie z zapisami Umowy stowarzyszeniowej pomiędzy UE a Ameryką Środkową, 

właściwy organ państwa wwozu w przypadku Kostaryki powinien dokonać oceny 

dokumentów przekazanych przez stronę eksportu, a w przypadku jakichkolwiek 

nieścisłości poprosić o dodatkowe wyjaśnienia. Jeżeli żadne dodatkowe informacje nie 

są wymagane, SENASA powinna podjąć niezbędne środki w celu umożliwienia 

przywozu do Kostaryki w ciągu czterdziestu dni roboczych od otrzymania od 

Głównego Lekarza Weterynarii wniosku, któremu towarzyszą stosowne gwarancje 

sanitarne. SENASA powinna również regularnie przedstawiać rejestr odrzuconych 

wniosków o zatwierdzenie wraz z informacjami o niezgodnościach, które stanowiły 

podstawę odmowy zatwierdzenia danego przedsiębiorstwa. 

Z chwilą zaakceptowania lub braku akceptacji przez właściwe służby kostarykańskie 

przedłożonych zgłoszeń, Główny Lekarz Weterynarii pisemnie informuje o tym fakcie 

właściwego WLW. 

Zgodnie z postanowieniami art. 148 Umowy stowarzyszeniowej pomiędzy UE a 

Ameryką Środkową, SENASA może przeprowadzić weryfikację całości lub części 

systemu kontroli organów państwa wywozu (Polski). Kontrole te mogą obejmować 

inspekcje na miejscu w przedsiębiorstwach wymienionych w wykazie dostarczonym 

przez właściwy organ państwa wywozu. W oparciu o wyniki tej weryfikacji SENASA 

może zmienić wykaz przedsiębiorstw uprawnionych do przywozu na rynek Kostaryki. 

 


